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Pro pohon motorových vozidel se v současné 

době používají převážně ropné produkty, tj. 

benziny, nafta a v menší míře LPG (směs pro-

pan-butan). Protože spotřeba ropných paliv 

ve světě, jak známo, razantně roste a zásoby 

ropy jsou limitované, hledají se alternativní 

pohonné hmoty. Ty by v současnosti měly 

nahradit alespoň zčásti a v budoucnosti 

zcela ropná paliva. Příspěvkem k sortimen-

tu pohonných hmot mohou být – a také již 

částečně jsou – i tzv. biopaliva (tj. paliva vyro-

bená z biologického materiálu rostlinného či 

živočišného původu). K přednostem biopaliv 

patří fakt, že při jejich spalování vzniká oxid 

uhličitý, který se spotřebovává při pěstování 

biologického materiálu, jenž je surovinou pro 

výrobu těchto paliv. Takto „vyrobený“ oxid 

uhličitý tedy nepřispívá ke zvyšování jeho 

koncentrace v atmosféře tak jako oxid uhliči-

tý, který vzniká spalováním paliv z fosilních 

zdrojů (tedy z ropy, uhlí či zemního plynu).

K potenciálně využitelným biopalivům patří 

hlavně:

 bionafta;

Vážení čtenáři, další díl seriálu, který je věnován vlastnostem auto-
mobilových paliv, se týká biopaliv. Autor článku doc. Petr Kozák ze 
společnosti OMV se bude snažit pokrýt oblasti, které byste vy – pro-
fesionálové v autoopravárenství – měli znát. Dnešní článek tematicky 
doplňuje letní vydání AutoEXPERTU, tradičně zaměřené na paliva 
a maziva.

PETR KOZÁK

Biopaliva – nahradí, nebo 
pouze doplní sortiment 
pohonných hmot?

 bioalkoholy a produkty z nich vyrobené;

 produkty z biomasy, která je tvořena plodi-

nami, odpady nebo zbytky ze zemědělské 

a průmyslové výroby;

 bioplyn.

BIONAFTA
Bionafta je produkt vyrobený obvykle z rost-

linných olejů. Svůj název získala proto, že jde 

o kapalné palivo podobné motorové naftě, 

s vlastnostmi blížícími se motorové naftě 

a tudíž upotřebitelné ve vznětových moto-

rech. Surovinou pro výrobu bionafty jsou 

rostlinné oleje získané z olejnatých rostlin 

nebo živočišné tuky (rybí tuk, hovězí lůj 

VZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PALIV

Protože je bionafta složená z esterů mastných kyselin, má sklon k rozkla-
du v přítomnosti vody (hydrolýza), při němž však vznikají korozivní volné 
kyseliny a metanol. Nenasycené mastné kyseliny mají při vyšších teplo-
tách a v přítomnosti vzduchu tendenci k polymeraci – při ní se v bionaftě 
tvoří zprvu výševiskózní a poté i lepkavé až pevné produkty.
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„těžší“ než ropná nafta (má vyšší hustotu, 

bod vzplanutí, relativní molekulovou hmot-

nost a viskozitu); její cetanové číslo je však 

vyšší. Protože je bionafta složená z esterů 

mastných kyselin, má sklon k rozkladu 

v přítomnosti vody (hydrolýza), při němž 

však vznikají korozivní volné kyseliny a me-

tanol. Nenasycené mastné kyseliny mají při 

vyšších teplotách a v přítomnosti vzduchu 

tendenci k polymeraci – při ní se v bionaftě 

tvoří zprvu výševiskózní a poté i lepkavé až 

pevné produkty. Ty se z kapalné bionafty vy-

lučují jako úsady nebo tvoří lepkavý, obtížně 

odstranitelný film na površích součástí, se 

kterými bionafta přišla do styku. Navíc při 

styku bionafty s elastomery (např. s těsnicí-

mi elementy) může docházet ke změně jejich 

objemu, popř. k jejich naleptávání.

Značný vliv na kvalitu bionafty má také 

její čistota, která je dána především z výroby. 

Velice záleží na úrovni rafinace rostlinného 

oleje i na technologii transesterifikace. Ne-

kvalitní bionafta může obsahovat nadměrné 

množství glycerolu, glyceridů, metanolu, 

zbytků mýdel z esterifikačního katalyzátoru, 

fosforu a slizových zbytků z lisování řepky. 

apod.). V evropských podmínkách je to hlav-

ně řepkový olej. Ten se získá lisováním, popř. 

extrakcí ze semen řepky olejné a následnou 

rafinací (čištěním). Vyčištěný řepkový olej 

se poté reakcí s metanolem (tato reakce se 

nazývá transesterifikace) převádí na směs 

metylesterů mastných kyselin, tedy kyselin 

obsažených v původním řepkovém oleji 

ve formě triglyceridů. Tato směs se zjed-

nodušeně nazývá metylestery řepkového 

oleje (zkráceně MEŘO), a to je právě známá 

diskutovaná bionafta. V zemích EU se často 

setkáváme se zkratkou FAME (Fatty Acid 

Methyl Esters) neboli metylestery mastných 

kyselin. To je v podstatě obecnější název pro 

produkty, jako jsou MEŘO, které mohou být 

vyrobeny i z jiných rostlinných olejů, než je 

řepkový olej, nebo z tuků.

VLASTNOSTI BIONAFTY
Bionafta (MEŘO) se svými vlastnostmi sice 

blíží klasické naftě, nicméně mezi obě-

ma produkty jsou jisté podstatné rozdíly. 

Bionafta má především nižší výhřevnost 

než ropná nafta (viz obr. 1  ), její spotřeba 

v motoru je vyšší, točivý moment a výkon 

motoru nižší. Bionafta je méně těkavá a je 

Všechny jmenované nečistoty se pak mohou 

negativně projevovat při spalování bionaf-

ty – a to hlavně formou zanášení palivových 

cest, zadírání čerpadel či zanášení palivových 

trysek. Proto je jejich maximální přípustný 

obsah specifikován v normě ČSN EN 14214, 

která upravuje kvalitu bionafty. 

PRODEJ BIONAFTY
Bionafta se může používat k pohonu vzně-

tových motorů jako čistá, pokud to výrobce 

motoru schvaluje. V ČR se v nedávné minu-

losti používala ve větší míře ve formě směsi 

s klasickou motorovou naftou, označovaná 

jako tzv. směsná nafta, s obsahem min. 31 % 

obj. bionafty. V současně platné verzi normy 

ČSN EN 590 pro motorovou naftu se připouš-

tí příměs až 5 % obj. bionafty. Na základě při-

pravované novely zákona o ovzduší v ČR se 

připravuje povinné přimíchávání biopaliv do 

ropných paliv a je v souladu se zmíněnou ČSN 

EN 590 se bude do ropné nafty postupně 

VLASTNOSTI PALIVA BIONAFTA (MEŘO) MOTOROVÁ NAFTA

Rel. molekulová hmotnost (g/mol) cca 300 170 – 200

Cetanové číslo cca 54 51

Hustota pri 15 °C (g/cm3) 0,88 0,84

Výhřevnost (MJ/kg) 37,3 42,7

Výhřevnost (MJ/l) 32 35,7

Stechiom. poměr vzduch/palivo (hm.) 12,3 14,53

Obsah kyslíku (% hm.) 10 < 0,6

Kinematická viskozita při 20 °C (mm2/s) 7,4 4

Bod vzplanutí (°C) 91 – 135 77

1  Porovnání vlastností motorové nafty a bionafty.
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přidávat až do 5 % obj. bionafty (viz článek 

na straně 24).

Výše uvedené negativní vlastnosti bionaf-

ty se ve směsích s klasickou naftou prakticky 

neprojevují, vyhovuje-li bionafta svojí kvali-

tou normě ČSN EN 14214. Při dlouhodobějším 

skladování (cca nad 6 měsíců) je však třeba 

brát v úvahu možnost separace bionafty 

(která má větší specifickou hmotnost) od 

ropného podílu, takže směs ponechaná delší 

dobu v klidu nemusí mít v celém objemu 

stejné složení.

Samostatným problémem je přímé 

používání rostlinných olejů (tedy bez jejich 

převedení na MEŘO) pro spalování ve vzně-

tových motorech. To je v podstatě možné, 

ale vzhledem k vyšší viskozitě olejů a je-

jich nevhodným vlastnostem při nízkých 

teplotách by byla nutná dodatečná úprava 

motorů s možností předehřívání paliva a další 

nezbytná opatření. 

BIOLÍH
Kromě přimíchávání bionafty do klasické 

motorové nafty se u nás počítá v blízké 

budoucnosti také s přimícháváním dalšího 

biopaliva, a to biolihu (bioetanolu) do benzi-

nů. Mluvíme-li o biolihu, máme na mysli líh 

vyrobený kvasnou cestou ze zemědělských 

plodin, nikoliv líh syntetický (který se vyrábí 

z ropné suroviny). Oproti benzinu má líh, 

podobně jako bionafta, podstatně nižší ener-

getický obsah, což má přímý vliv na spotřebu 

paliva. Ve směsích s benzinem (hlavně ve 

směsích obsahujících do 10 % lihu v benzi-

nu) se znatelně zvyšuje tlak par směsi, což 

může vést k určitým provozním problémům 

(parní polštáře v palivových cestách). Jednou 

z možností, jak těmto problémům zabránit, je 

použití takového benzinu pro mísení s lihem, 

který je zbaven nízkovroucích podílů s vyso-

kým tlakem par. Hlavním problémem směsí 

líh-benzin je citlivost směsi na přítomnost 

vody, která se ochotně mísí s lihem v benzinu 

obsaženým, ne však s benzinem. To pak vede 

k separaci lihové a benzinové fáze v nádr-

žích vozidel nebo velkých zásobnících. Líh 

s rozpuštěnou vodou je navíc korozivní a při 

nízkých zimních teplotách může díky přítom-

nosti vody docházet v palivovém systému 

vozidla k zamrzání paliva. Problémům s ome-

zenou rozpustností lihu lze zabránit přidáním 

tzv. kosolventu do směsi lihu s benzinem (tím 

bývají vyšší alkoholy, jako např. izopropanol 

nebo butanol), avšak s cenovými dopady na 

finální palivo. Pozitivní vlastností lihu je jeho 

vysoké oktanové číslo, které umožňuje použít 

pro mísení s benzinem oktanově méně hod-

notný benzinový podíl. 

Samotný biolíh je rovněž 

použitelným palivem 

pro upravené zážehové 

motory.

VLASTNOSTI 
BIOLIHU
Problémy s lihobenzino-

vými palivy lze poměrně 

úspěšně eliminovat, po-

kud se k mísení s benzi-

nem nepoužije samotný 

biolíh, nýbrž jeho reakční 

produkt s izobutenem – etyl-tercbutyleter 

(ETBE). Izobuten je petrochemický pro-

dukt – nikoliv bioprodukt, takže ETBE vzniklý 

jeho reakcí s biolihem je biosložkou jenom 

z takové části, která odpovídá podílu biolihu 

zabudovanému v ETBE (tj. cca ze 47 %). 

Oproti lihu má ETBE vyšší oktanové číslo, 

vyšší energetický obsah (výhřevnost), menší 

tlak par a s benzinem se dobře mísí za vzniku 

stabilní směsi, necitlivé na 

přítomnost vody. Výroba 

ETBE je však omezena 

dostupným množstvím 

izobutenu. Mísení biolihu 

s benzinem se může pro-

vádět v různých vzájem-

ných poměrech. Přídavek 

biolihu v množství do 5 % 

nebo přídavek ETBE do 

15 % připouští norma ČSN 

EN 228, která platí pro 

běžné automobilové ben-

ziny. Směsi biolíh-benzin 

s vyšším obsahem biolihu 

(např. směs E15 – 15 % 

lihu v benzinu nebo E85 

– 85 % lihu plus benzin) už 

vyžadují speciální úpravy 

vozidel (známé Flexi Fuel Vehicles). Takové 

automobily používající palivo E85 jezdí ve 

větším počtu např. ve Švédsku.

Citlivost směsí biolihu s benzinem na vodu 

a jejich stabilita ovlivňují také podstatně 

způsoby skladování a přepravy těchto směs-

ných paliv. Nelze doporučit jejich dlouhodobé 

skladování (stejně jako u naft obsahujících 

bionaftu); u autocisteren používaných k jejich 

přepravě hrozí, že může dojít k narušení 

standardně používaných těsnicích materiálů 

a k úniku paliva do okolí. Optimální řešení 

proto spočívá v dopravě nafty s příměsemi bi-

onafty a benzinu s příměsemi biolihu od jejich 

výrobce přímo na čerpací stanice. 

ODPADNÍ A ZBYTKOVÁ 
BIOMASA, BIOPLYN
Pohonné hmoty vyrobené z průmyslových 

či komunálních odpadů představují z ka-

pacitního hlediska pouze omezený zdroj 

pohonu spalovacích motorů. Jejich výroba 

je zpravidla orientována na stacionární 

spotřebiče, jakými jsou např. kogenerační 

jednotky (spalovací motory, pohánějící 

generátory na výrobu elektrického proudu, 

které současně 

využívají teplo 

ze spalovacích 

motorů). Podobně 

se využívá i sklád-

kového plynu 

(bioplyn), jehož 

hlavní spalitelnou 

složkou je metan. 

Samotná produkce 

takového bioplynu 

je celkem levnou 

záležitostí; je však 

potřeba vzít v úva-

hu fakt, že surový bioplyn je žádoucí zbavit 

před použitím nepříjemných nečistot, jaký-

mi jsou např. zapáchající a korozivní sulfan 

(sirovodík), merkaptanické a sulfidické 

nečistoty. Nutnost čištění bioplynu však 

znamená určitou ztrátu výhody jeho nízké 

ceny a jeho jednoduché manipulace od 

zdroje ke spotřebiči.

BUDOUCNOST BIOPALIV
Biopaliva, ať ve směsích s klasickými po-

honnými hmotami nebo v čisté formě, jsou 

použitelnými alternativami k současným 

ropným palivům, a to i přes některá negati-

va, která byla v tomto článku zmíněna. Ani 

v budoucnosti však nelze očekávat masivní 

náhradu současně používaných pohon-

ných hmot právě biopalivy, neboť výroba 

potřebných zemědělských plodin pro 

nepotravinářské účely je plošně limitová-

na a omezené jsou i objemy využitelných 

odpadních a zbytkových biologických 

materiálů. Lze odhadovat, že výhledově se 

do roku přibližně 2020 může v Evropě podíl 

biopaliv (tj. bez jiných druhů alternativních 

paliv) na celkové spotřebě pohonných hmot 

v dopravě pohybovat kolem max. 10 %.  �

petr.kozak@omv.com 

Hlavním problémem směsí líh-
-benzin je citlivost směsi na pří-
tomnost vody, která se ochotně 
mísí s lihem v benzinu obsaženým, 
ne však s benzinem. To pak vede 
k separaci lihové a benzinové fáze 
v nádržích vozidel nebo velkých 
zásobnících. Líh s rozpuštěnou 
vodou je navíc korozivní a při 
nízkých zimních teplotách může 
v přítomnosti většího množství 
vody docházet v palivovém systé-
mu vozidla k zamrzání paliva.

OTISKLI JSME:

AE 1+2/2007: 

Jak se vyrábějí automobilové benziny 

AE 3/2007: 

Jak se vyrábějí motorové nafty 

AE 5/2007: 

Oktanové číslo automobilových benzinů 

AE 6/2007: Cetanové číslo motorové 

nafty

PŘÍŠTĚ: Aditivace pohonných hmot.

2  Většina automobilek již nabízí pohonné jednotky používající 
alternativní paliva.


